Regulamin Konkursu
Modelowanie rynku energii - III edycja
Konkurs o Nagrodę Prezesa ENEA S.A.
§ 1. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „ Modelowanie
Rynku Energii – III edycja. Konkurs o Nagrodę Prezesa ENEA S.A” (dalej: „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest ENEA Trading sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, 26900 Kozienice (dalej: „Organizator”).
3. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą pracownicy
Spółki ENEA Trading Sp. z o.o. Członkowie Komisji Konkursowej są autorami zadań konkursowych.
4. Konkurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem strony internetowej http://www.konkurs.kariera.enea.pl (dalej: „Strona Internetowa Konkursu”).
5. Celem Konkursu jest popularyzacja tematyki funkcjonowania rynku energii oraz zapoznanie
studentów polskich uczelni ze specyfiką branży energetycznej w Polsce, a także z charakterem pracy analityka w obszarze rynku energii oraz węgla.
§ 2. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być studenci studiów stacjonarnych, wieczorowych, oraz niestacjonarnych czwartego i piątego roku studiów magisterskich oraz I roku studiów doktoranckich.
2. Uczestnikiem nie może być pracownik spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ENEA.
3. Uczestnicy biorą udział w Konkursie organizując dwuosobowe drużyny (dalej: „Drużyna”).
Członkami jednej Drużyny mogą być studenci różnych kierunków studiów, różnych uczelni
wyższych. Jeden Uczestnik może być członkiem tylko jednej Drużyny.
4. Każda Drużyna wybiera lidera drużyny, który będzie osobą kontaktową dla Organizatora.

§ 3. Warunki udziału w konkursie
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w terminie określonym w § 4 ust. 2 pkt 1 Regulaminu:
1) poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie Internetowej Konkursu oraz dokonać rejestracji Drużyny;
2) dokonać wyboru jednego z trzech zadań konkursowych;
3) przesłać na adres: konkurs.kariera@enea.pl wstępną wersję rozwiązania wybranego
zadania konkursowego;
4) wyrazić wszystkie zgody i złożyć oświadczenia wymagane niniejszym Regulaminem.
2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Konkursu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Na Stronie Internetowej znajduje się lista trzech zadań konkursowych. Każde zadanie posiada
kartę zadania zawierającą informacje dotyczące rozwiazywania danego zadania. Pliki są dostępne do pobrania w formacie pdf. Podczas przygotowywania rozwiązań, uczestnicy mogą
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korzystać z pomocy i wskazówek Komisji Konkursowej. Harmonogram dyżurów będzie zamieszczony na Stronie Internetowej Konkursu.
Wstępna wersja rozwiązania zadania musi zostać przesłana w wersji elektronicznej w formie
pliku excel lub innych plikach typu „open source”. Wraz z rozwiązaniem należy przekazać dane
umożliwiające kontakt z liderem Drużyny tj.: imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu oraz
adresem e-mail do kontaktu. W temacie maila należy wpisać hasło: „KONKURS” oraz Nazwę
Drużyny.
Dokonując zgłoszenia wszyscy Uczestnicy Drużyny oświadczają, iż są autorami przesłanego
przez Drużynę rozwiązania zadania konkursowego i przysługują im prawa autorskie do zgłoszonej pracy w zakresie umożliwiającym udzielenie licencji, zgodnie z ust. 6 poniżej, oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 7 poniżej.
W przypadku, jeżeli przesłane rozwiązanie zadania stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, każdy Uczestnik z momentem
dokonania zgłoszenia udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do przesłanego materiału w ramach zgłoszenia do Konkursu. Z
momentem dokonania zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi również zezwolenia na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do materiału przesłanego w ramach
zgłoszenia.
Wszystkie Drużyny zakwalifikowane do trzeciego etapu Konkursu będą zobowiązane do podpisania umowy o nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do
rozwiązania zadania konkursowego, o treści określonej przez Organizatora.
Odpowiedzialność za zgodność z prawdą oświadczeń, o których mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, ponosi Uczestnik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, chociażby wynikała ona z lekkomyślności Uczestnika.
Ponadto warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
konkursu, ogłoszenia wyników oraz na udostępnianie tych danych Organizatorowi Konkursu,
2) wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych Organizatora
Konkursu.
§ 4. Przebieg Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3 stycznia 2018r. i trwa do 31 maja 2018r.
2. Konkurs składa się z trzech etapów.
1) Pierwszy etap - to rejestracja udziału w Konkursie i spełnienie warunków określonych
w § 3 ust. 1; termin realizacji pierwszego etapu – 16 marca 2018 r, godz. 23:59.
2) Drugi etap - to ocena prac przez Komisję Konkursową i wyłonienie 10 najbardziej kreatywnych rozwiązań, które zostaną dopracowywane podczas kolejnego etapu Konkursu; termin realizacji drugiego etapu – 30 marca 2018 r.
3) Trzeci etap - to BOOT CAMP, tzn. pięciodniowy wyjazd do należącej do Grupy Kapitałowej ENEA S.A. elektrowni w Kozienicach, gdzie 10 drużyn wyłonionych w drugim
etapie Konkursu będzie udoskonalać swoje modele i tworzyć prezentacje finałową. Zakończeniem trzeciego etapu będzie wyłonienie przez Komisję Konkursową 5 najlepszych prac, które dostaną się do ścisłego finału konkursu; termin realizacji trzeciego
etapu – 09-13.04.2018 lub 16-20.04.2018 r.
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4) Czwarty etap - to finał Konkursu, uroczyste zakończenie połączone z serią wykładów,
których tematem przewodnim będzie funkcjonowanie rynku energii oraz węgla w Polsce; termin realizacji czwartego etapu – po zakończeniu trzeciego etapu, nie później
niż 31 maja 2018 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Termin trzeciego etapu Konkursu zostanie uzgodniony, w miarę możliwości organizacyjnych, z zakwalifikowanymi do tego etapu Drużynami.
Niewzięcie przez zakwalifikowaną Drużynę w, odpowiednio, trzecim lub czwartym etapie Konkursu powoduje wykluczenie Drużyny z dalszego udziału w Konkursie.
W przypadku, jeżeli Drużyna zakwalifikowana do trzeciego etapu Konkursu nie będzie mogła
wziąć udziału w BOOT CAMP, Komisja Konkursowej będzie uprawniona do wyboru dodatkowej Drużyny do trzeciego etapu.
Drużyny zostaną poinformowane o terminie czwartego etapu Konkursu telefonicznie i w drodze korespondencji elektronicznej nie później niż 7 dni przed planowanym wydarzeniem.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Organizator ponosi koszty związane z transportem, z miejscowości, w której mieści się uczelnia Uczestnika do Warszawy i z Warszawy do Kozienic, oraz z powrotem, a także z wyżywieniem oraz noclegiem Uczestników podczas trzeciego etapu Konkursu.
§ 5. Przebieg finału i zasady przyznawania nagród w Konkursie

1. Prace konkursowe podczas czwartego etapu Konkursu oceniane są przez Kapitułę Konkursową, w której skład wchodzą zaproszeni pracownicy naukowi uczelni wyższych oraz pracownicy Grupy Kapitałowej ENEA, na podstawie ustalonych przez nią kryteriów.
2. Drużyny prezentują rezultat swoich prac przed Kapitułą Konkursową i pozostałymi uczestnikami Konkursu. Czas przeznaczony na prezentację rozwiązania swojego zadania wynosi od
15-30 minut dla każdej Drużyny.
3. Przy ocenie prac finałowych Kapituła Konkursowa będzie brała pod uwagę:
- formę prezentacji materiału,
- poprawność merytoryczną,
- przydatność praktyczną,
- poprawność i aktualność źródeł.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu, w którym odbywa się czwarty etap Konkursu. Kapitula
Konkursowa ogłosi wyniki natychmiast po ocenieniu rozwiązań przedstawionych przez Drużyny.
5. Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana w dniu rozstrzygnięcia Konkursu na Stronie Internetowej Konkursu.
6. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Dla 3 zwycięskich drużyn, których prace zostaną najlepiej ocenione przewidziane są nagrody:
• I nagroda: 2 lub 3-dniowy kurs dla wszystkich członków Drużyny na Uniwersytecie Stanford w Stanach Zjednoczonych
• II nagroda: 3 000 zł dla Drużyny za zajęcie II miejsca,
• III nagroda: 1 500 zł dla Drużyny za zajęcie III miejsca.
8. Organizator Konkursu ponosi wszelkie koszty związane z wyjazdem zwycięskiej Drużyny na
Uniwersytet Stanforda w Stanach Zjednoczonych. Całość wyjazdu będzie trwać będzie 5 dni,
sam kurs od 2 do 3 dni. Wybór kursu, spośród listy zaproponowanej przez Organizatora, będzie możliwy po zakończeniu trzeciego etapu Konkursu.
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9. Odbiór nagrody głównej w Konkursie, tj. wzięcie udziału w wybranym przez Drużynę kursie,
musi nastąpić do 31.12.2018 r. Drużyna może wziąć udział w tym samym kursie, odbywającym
się w tym samym terminie.
10. Nagroda główna nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. W przypadku nieodebrania
nagrody głównej w terminie wskazanym w ust. 9, nagroda przepada.
11. Nagrody pieniężne za wygraną drugiego i trzeciego miejsca zostaną wypłacone na podane
przez Drużyny rachunki bankowe w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
12. Organizator zapewnia zapłacenie podatku od nagród przyznanych w Konkursie.
13. Fundatorem nagród jest firma ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.
§ 6. Procedura reklamacyjna
1. Prawo składania reklamacji w przedmiocie niezgodności sposobu przeprowadzenia Konkursu
z postanowieniami niniejszego Regulaminu przysługuje każdemu Uczestnikowi, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu na Stronie Internetowej Konkursu.
2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, na adres: ENEA Trading Sp. z o.o. Strzeszyńska 58, bud. J, 60-425 Poznań. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
3. Reklamacja powinna wskazywać imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji, numer
telefonu oraz adres e-mail osoby reklamującej, a także zawierać uzasadnienie reklamacji, w
tym wskazanie postanowień Regulaminu, których naruszenia dotyczy reklamacja.
4. Organizator rozpatrzy reklamacje bez zbędnej zwłoki. O decyzji Organizatora osoba reklamująca zostanie poinformowana w formie pisemnej, a także – jeżeli Organizator uzna to za konieczne – w drodze korespondencji elektronicznej lub telefonicznie.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej Konkursu.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Drużynę, Organizatorowi
przysługuje prawo wykluczenia danej Drużyny z udziału w Konkursie, obejmujące także prawo
pozbawienia przyznanej nagrody.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami
będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w drodze polubownej poprzez negocjacje prowadzone w dobrej wierze. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie czternastu dni
od dnia poinformowania o zaistniałym sporze, spór zostanie oddany do rozstrzygnięcia przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić Regulamin, a także zastrzega sobie
prawo do odwołania Konkursu. W takim przypadku Uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, a ponadto odpowiednie ogłoszenie pojawi się na Stronie Internetowej Konkursu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
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